
 

              Політика приватності 
 
Дата останніх змін: 27.02.2023 
 
 
Громадська організація «Платформа інноваційного партнерства» («Ми», «Власник», 
«YEP») є власником вебсайту https://www.yepworld.org/ua/ («Вебсайт») і прагне бути 
повністю прозорою перед користувачами стосовно обробки персональних даних.  
 
Тому ми розробили цю Політику приватності («Політика»), щоб ознайомити вас («ви» або 
«Користувач») з тим, як можуть оброблятися ваші персональні дані. Ми спробували 
написати цю Політику приватності чіткою та зрозумілою мовою для кращого розуміння 
складних юридичних питань. 
 
У цьому документі ви дізнаєтесь: 
 

● які саме персональні дані ми обробляємо; 
● цілі та порядок такої обробки; 
● коли та як ми можемо передавати ваші дані третім особам; 
● як довго ми зберігаємо ваші персональні дані; 
● які права має Користувач щодо таких даних. 
 

Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики, обробки ваших персональних даних 
YEP або реалізації ваших прав як суб’єкта персональних даних, надішліть нам запит на 
електронну пошту – info@yepworld.org. 
 

 
1. Що таке персональні дані? 

  
Персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про вас, які дають 
можливість для особи, яка збирає та обробляє таку інформацію, ідентифікувати вас. 
Персональними даними, наприклад, можуть бути ваше ім’я, ідентифікаційний номер, дані 
про місце перебування, адреса електронної пошти, номер телефону, онлайн-
ідентифікатори (такі як IP-адреса) чи інша інформація про вас. 
 
Обробкою персональних даних вважається будь-яка дія або сукупність дій з вашими 
персональними даними, зокрема, збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, 
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення 
персональних даних. 
 
Інші терміни, що використовуються в цій Політиці, мають таке саме значення, як у Законі 
України «Про захист персональних даних». 
 
Володільцем даних, які збираються через Вебсайт, є Громадська організація 
«Платформа інноваційного партнерства» (контакти у розділі 9). 
 
YEP виступатиме володільцем даних в таких випадках: 
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● Збір даних через форму для участі в програмі Підприємницький університет; 
● Збір даних через форму для набору в інкубаційну програму і в рамках самої 

інкубації; 
● Збір даних через форму для набору в акселераційну програму; 
● Збір даних через інші контактні форми на Вебсайті.  

 
У випадку збору ваших даних через форму для набору в акселераційну програму та у 
звʼязку із участю в акселераційній програмі, яка проводиться відповідно до Правил 
акселерації, володільцем таких даних буде інша особа – акселератор, визначений 
Правилами акселерації. Обробка таких даних відбувається на тих же принципах і 
підставах, що і визначені у цій Політиці у контексті даних в рамках інкубаційної програми. 
 
 

2. Які дані ми обробляємо? 
 

Дані, зібрані через форму для участі в програмі Підприємницький університет. Коли 
ви заповнюєте форму через Вебсайт (форма для зацікавлених викладачів та форма для 
студентів), YEP отримує та обробляє таку інформацію про вас: ім’я, прізвище, адреса 
електронної пошти, назва закладу освіти, статус у закладі, номер телефону та посилання 
на соціальні мережі.  
 
Дані, зібрані через форму для набору в інкубаційну програму та в рамках 
проведення програми. Коли ви заповнюєте форму через Вебсайт, YEP Отримує та 
обробляє таку інформацію про вас: ім'я та прізвище, електронна пошта, назва стартапу та 
кількість учасників, інформація про стартап та коротка презентація про стартап у 
вкладенні.  
 
Дані, зібрані через форму для набору в акселерацію та в рамках проведення 
програми. Коли ви заповнюєте форму через Вебсайт, YEP та акселератор отримує та 
обробляє таку інформацію про вас: назва стартапу та кількість учасників, ім'я та прізвище 
кожного члена команди та його роль, релевантний бекграунд та досвід, інформація про 
стартап.  
 
Дані, пов’язані з іншими вашими запитами. Ви можете надіслати запит із пропозиціями, 
рекомендаціями, скаргами на електронну пошту, вказану на сайті, зателефонувати нам, 
або ж заповнивши контактну форму на Вебсайті. Ми збираємо та обробляємо дані, які ви 
нам добровільно надаєте, включаючи ваше ім’я, прізвище, електронну адресу, номер 
телефону. Крім того, ви можете вказати іншу інформацію про себе безпосередньо у 
запиті. Будь ласка, не надавайте нам надмірну кількість персональних даних. 
 
Автоматична обробка персональних даних. З деталями про такий збір даних ви 
можете ознайомитися у Розділі 4 «Реп’яшки» цієї Політики. 
 
 

3. Підстави та мета обробки ваших даних 
 
a. Підстави обробки 
 
Виконання договору. Ми збираємо та обробляємо деякі персональні дані, описані у 
розділі вище, для виконання наших договірних зобов’язань згідно з нашими Умовами 
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користування та відповідними Правилами. Зокрема, ми відповідаємо на ваші запити, які 
ви надсилаєте на електронну пошту доступну на Вебсайті. Також, ми забезпечуємо роботу 
Вебсайту та надаємо інформаційні послуги. 
 
Законний (легітимний) інтерес. Ми також можемо обробляти ваші персональні дані, коли 
це необхідно для захисту законних інтересів Власника (наприклад, для захисту від позовів 
та судових процесів, захисту від шахрайських дій, надання інформації грантодавцям у 
рамках звітності, що вимагається від нас, для відповідей на звернення до державних 
органів чи інших осіб). 
 
Згода. Ми прямо запитуємо у вас згоду, коли збираємо персональні дані на цій підставі 
обробки. Наприклад, під час заповнення вами будь-яких форм, які знаходяться на нашому 
Вебсайті, якщо ми не вирішимо, що застосовна інша підстава обробки. 
 
b. Мета обробки 
 
Ми збираємо та обробляємо персональні дані з метою: 
 

● надання інформаційних послуг через наш Вебсайт; 
● забезпечення роботи Вебсайту; 
● проведення процесу відбору кандидатів на відповідну програму; 
● надання відповідей на ваші запити або для зворотнього зв’язку із вами; 
● забезпечення звітування перед нашими грантодавцями та подібними особами; 
● інших цілей, визначених застосовним законодавством, зокрема, для відповідей на 

законні запити державних органів, захисту від шахрайських дій;. 
 

4. «Реп’яшки» 
 
Реп’яшки або файли cookies – це невеликі шматочки коду, що залишаються у вашому 
пристрої після того, як ви відвідали якийсь вебсайт. Ці шматочки дають нам можливість 
надавати вам інформацію, індивідуалізовану під ваші потреби, коли ви будете 
використовувати Вебсайт наступного разу, або виконувати інші технічні задачі. 
Використання Власником файлів cookies покращить ваш досвід користування Вебсайтом 
та зробить наш Вебсайт більш ефективним, швидким та безпечним для вас.  
 
Зверніть увагу, що ми використовуємо лише необхідні та функціональні репʼяшки, тому не 
збираємо вашу згоду на їх використання. 
  

Вид Опис та цілі 

Необхідні та 
функціональні 
“репʼяшки” 

До них належать технічні реп’яшки, які дозволяють Вебсайту добре та 
безперебійно працювати, захищати Вебсайт від атак, надавати 
користувачам підтримку і т.д. 
 
Ми використовуємо функціональні реп’яшки, щоб запам'ятати вибір, 
який ви здійснюєте під час користування Вебсайтом. Наприклад, ними 
можуть бути: 
 

https://yep.piar.io/publicoffer


 

●  Реп’яшки, що дозволяють накопичувати інформацію про мову, 
якій надає перевагу користувач, 

●  Реп'яшки, що дозволяють відрізнити два різні сеанси одного 
Користувача, тощо. 

 
Без них ми не зможемо надавати вам інформацію через Вебсайт, 
тому їх використання не потребує надання згоди. 

Аналітичні 
“репʼяшки” 

Ці реп’яшки використовуються для збору інформації про те, як ви 
користуєтеся нашим Вебсайтом. Ми використовуємо цю інформацію 
для складання звітів і поліпшення роботи Вебсайту. 
 
Ці реп’яшки збирають інформацію так, що безпосередньо нікого не 
ідентифікують. Інформація може включати кількість відвідувачів 
Вебсайту, звідки відвідувачі перейшли на Вебсайт і сторінки, які вони 
відвідали. Репʼяшки можуть належати як нам, так і третім особам 
(Google Analytics тощо). 
 

 
У будь-якому випадку, ви можете заблокувати, видалити, чи вимкнути зберігання 
«реп’яшків» на вашому пристрої. Посилання нижче можуть бути корисними для 
налаштування «реп’яшків» у вашому браузері:  
 
Для користувачів Chrome 
Для користувачів Internet Explorer 
Для користувачів Safari web та iOS 
Для користувачів Android 
Для користувачів Firefox 
 
 

5. Як довго ми зберігаємо ваші дані? 
 
Ми зберігатимемо ваші дані лише стільки часу, скільки це потрібно для досягнення цілей, 
для яких ми її зібрали, в тому числі для виконання договору та для задоволення будь-яких 
вимог законодавства. Деякі дані ми можемо зберігати довше, ніж це необхідно для 
виконання договору із вами, в рамках нашого законного (легітимного) інтересу. 
 
Щоб визначити відповідний термін зберігання ваших даних, ми враховуємо обсяг, 
характер та чутливість даних, потенційний ризик заподіяння шкоди несанкціонованим 
використанням або розголошенням ваших персональних даних, цілі, для яких ми 
обробляємо ваші дані, і чи ми можемо досягти цих цілей іншими засобами відповідно до 
законодавства. 

 
6. Надання доступу третім особам 

 
Ми не продаємо ваші персональні дані третім особам. Однак для надання якісного 
сервісу, підтримки різних функцій нашого Вебсайту та забезпечення його роботи ми 
наймаємо людей, укладаємо угоди з незалежними підрядниками, а також співпрацюємо з 
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іншими постачальниками послуг, компаніями та організаціями. З цих причин деякі ваші 
персональні дані можуть бути передані зазначеним особам. 
 
У всіх випадках ми дотримуємось вимог законодавства про захист даних і робимо все 
можливе, щоб обробка даних була безпечною на всіх етапах. 
 
Для досягнення цілей обробки даних ми як Власник Вебсайту можемо надати ваші 
дані таким особам: 
 

A. Наші співробітники, підрядники і партнери 
 
Ми можемо передавати ваші дані нашим працівникам, перевіреним підрядникам чи 
партнерам (афілійованим особам та організаціям, менторам, грантодавцям тощо). З 
такими особами ми укладаємо договори про нерозголошення конфіденційної інформації, 
щоб убезпечити захист ваших персональних даних. 
 

B. Акселератор 
 
В рамках акселераційної програми дані можуть передаватись акселератору, який є 
самостійним володільцем даних, наданих користувачами у відповідній формі. В процесі 
відбору в акселераційну програму, ми додатково повідомляємо користувачів про це.  
 

C. Треті особи 
 
Ми залучаємо надійних сторонніх постачальників послуг для підтримки різних функцій 
нашого Вебсайту та забезпечення його роботи. Ми також використовуємо сторонні 
послуги, щоб найбільш ефективно організувати свою роботу та надати своїм клієнтам 
найкраще обслуговування. 
 
Тому ми можемо надати обмежений доступ до ваших даних таким стороннім сервісам, як 
хмарні сервіси для зберігання даних. Доступ до даних надається таким особам лише в 
рамках відповідних договорів. 
 

D. Державні органи 
 

Ми можемо розкривати ваші персональні дані для забезпечення дотримання 
законодавства. Іншими словами, ми можемо розкривати інформацію, необхідну для 
розслідування або судового процесу, за офіційним запитом державних органів. Якщо ми 
змушені розкрити ваші дані, ми негайно повідомимо вас про це і надамо копію вимоги, 
якщо це не заборонено законом. 
 

7. Ваші права щодо обробки даних 
 
Ви маєте право: 
 
1) Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх 

обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних. 
 
2) Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема 

інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані. 



 

 
3) На доступ до своїх персональних даних. 
 
4) Ви можете будь-коли отримати від нас підтвердження того, чи ми обробляємо ваші 

персональні дані та отримати повну копію цих даних.  
 
Ми надамо вам відповідь на ваш запит на доступ до даних не пізніш як за 30 календарних 
днів з дня його надходження, крім випадків, передбачених законом. 
 
5) Пред’являти нам вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх 

персональних даних. 
 
Якщо за результатами розгляду такої вимоги буде виявлено, що Власник не може 
продемонструвати вагомі законні підстави для обробки даних, що переважають над 
інтересами, правами та свободами Користувача, ми припинимо їхню обробку та 
проінформуємо вас про це. 
 
У разі якщо вимога не підлягає задоволенню, ми надамо вам мотивовану відповідь з 
відмовою. 
 
6) Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних 

даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними, а також в інших 
випадках, передбачених законом. 

 
7) На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, 

знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи 
несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є 
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію. 

 
8) Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, інших контролюючих органів або до суду. 
  
9) Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист 

персональних даних. 
 
10) Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних 

даних під час надання згоди. 
 

11) Відкликати згоду на обробку персональних даних. 
 

12) Знати механізм автоматичної обробки персональних даних. 
 
13) На захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки для вас. 
 
З питань реалізації ваших прав просимо звертатися за контактами, що вказані у розділі 9 
Політики. 
 

8. Зміни до цієї Політики 
 



 

Ми можемо час від часу змінювати або оновлювати цю Політику. Якщо ми вирішимо це 
зробити, ми повідомимо вас про будь-які зміни, розмістивши відповідне повідомлення на 
Вебсайті. У верхній частині цієї Політики ми також зазначимо дату «Останні зміни» та 
надамо вам деталі щодо суті таких змін.  
 
 

9. Контакти 
 

Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами за такими реквізитами: 
 
Громадська організація «Платформа інноваційного партнерства» 
 
Адреса: 03191, м. Київ, вул. Василя Симоненка, буд. 5А, квартира 102 
ЄДРПОУ: 40915490 
Електронна пошта: info@yepworld.org 
 
 
 
 
 


